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LAVA LOUCAS YPE 500ML .....................................................  R$ 1,79
MASSA PARATI COM OVOS 500G (espaguete, parafuso, penne, rigatoni,
furadinho) ................................................................................  R$ 2,39
AMACIANTE YPE 2L ...............................................................  R$ 6,59
CAFE NESCAFE 160G (matinal, tradicao e original) ................  R$ 9,89
PAPEL HIGIENICO MILI DUAL NEUTRO L12 P11 ..................  R$ 12,40
SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 2.2KG ...............  R$ 21,99

Ofertas válidas de 29/06/2021 a 05/07/2021

:

zzzzzzzzzzz

Deputado Danrlei destina
emenda parlamentar à ABOCH

Representado por lideranças do PSD de Horizontina, o
deputado federal Danrlei de Deus Hinterholz (PSD)
novamente mostra seu comprometimento com a nossa
região, agora o favorecido foi a ABOCH - Associação
Beneficente Oswaldo Cruz de Horizontina - com indicação
de emenda Bancada Gaúcha 2021, através do Custeio MAC,
no valor de R$ 100 mil.

 Quando ainda no exercício de deputado federal, pois
atualmente é o secretário de Esporte do Estado, Danrlei
conheceu pessoalmente as necessidades de apoiar os
projetos da ABOCH, que julga importantíssimo para a
comunidade de Horizontina e região.

“Enquanto deputado, Danrlei demonstrou sua lealdade
com a região e em especial com Horizontina, ajudando com
verbas na construção de duas praças de recreação (Bairro
Bela União e Cohab), a nossa APAE de Horizontina, a área
de saúde e da ação social do município. Deputado e cidadão
que não fugiu das suas origens e tem dado suporte a nossa
região de forma exemplar”, ressaltam as lideranças do PSD
de Horizontina.

Cotrisal inicia
construção da
unidade em Doutor
Maurício Cardoso
Orçado em mais de R$ 21 milhões, o investimento
prevê a implantação da capacidade de armazenagem
para 400.000 sacas de produtos agrícolas. Serão
3.226 m² de área construída, toda estrutura para
recebimento de grão, com armazenagem, secador,
lojas e escritório.
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GERAL

l  Deixar de prestar informações ao Poder
Legislativo tem sido uma prática recorrente dos
prefeitos de Horizontina. Independentemente de
quem for, da época em que foi prefeito, ou de qual
agremiação partidária que faça parte.

l Assim como tem sido recorrente os vereadores,
quando estão na oposição, solicitar pedidos de
informações ao Executivo, e na maioria das vezes
ficarem chupando o dedo por não serem atendidos.

l Assim foi nas gestões do PTB, PP, PT ou do
PPS - hoje Cidadania - etc.

l Agora a bola da vez, ou o prefeito da vez, é o
prefeito do PDT, Jones Cunha.

l  Na sessão da última segunda-feira, 28, o
vereador Lucas Stoll (PP), mais uma vez usou o
Grande Expediente para reclamar do prefeito Jones
Cunha, que, segundo ele, não teria respondido seu
pedido de informação.

l  Lucas se referia ao pedido de informação
protocolado na Câmara durante o mês de março, onde
pedia, de forma especificada, sobre os valores gastos
pelo município no combate a Covid-19.

l  O progressista reiterou que existe uma lei
municipal de 2020, na qual obriga o Poder Executivo
informar ao Legislativo todos os gastos relacionados
ao Covid. Lucas salientou, ainda, que todo chefe de
Poder Executivo, neste caso o prefeito, que
descumprir uma lei municipal comete crime de
responsabilidade e ato de improbidade administrativa,
e mais uma vez apelou ao prefeito que preste as
informações solicitadas.

l Ainda no âmbito do Legislativo de Horizontina:
como os vereadores gostam de apresentar moções,
não importando qual seja, se de apoio ou de repúdio.
Deu na veneta de algum vereador logo é posto em
prática.

l Ora é para o governo do Estado, ora para o
governo Federal, para a Assembleia Legislativa, para
a Câmara Federal ou para o Senado.

l  Seria de bom alvitre que os vereadores
verificassem se realmente essas moções chegam às
autoridades endereçadas, ou se já não são
descartadas pelo servidor que faz as leituras das
correspondências. A segunda alternativa parece ser
a mais viável, pois até hoje nunca se teve
conhecimento de ter havido resposta.

l Mais uma vez a Sicredi Noroeste RS dá mostras
porque é a instituição financeira preferida na região
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em sua área de atuação.

l Na próxima semana, em alusão ao Dia C (Dia
de Cooperar), realizará a doação de 1.000 cestas
básicas, totalizando mais de 20 toneladas de alimentos,
para as assistências sociais dos 12 munícipios de sua
área de atuação.

l Importante ressaltar, ainda, a ação em prol da
economia local, pois todos os alimentos foram
adquiridos pela cooperativa nos mercados locais em
que atua.

l A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
aprovou, nesta terça-feira (29), o projeto de lei que
extingue a exigência de autorização estadual para a
importação de agrotóxicos não autorizados no país onde
foram fabricados. Com a medida, bastará a autorização
do governo federal para a aquisição dos produtos.

l  Nos demais estados, essa barreira para a
importação há muito tempo já não existia.

l Na justificativa do projeto, o Palácio Piratini
sustentou que a restrição, vigente desde 1982,
representava uma "verdadeira condenação para que
o setor produtivo do agronegócio venha a ter
estancado o acesso a melhor tecnologia e aos
avanços produtivos daí derivados".

l A votação terminou com o placar de 37 votos
favoráveis e 15 votos contrários. Votaram contra
todos os deputados do PT, 2 do PDT, 1 do PSOL, 1
do PL, 1 do MDB e 1 do DEM.

l Para o deputado Sérgio Turra (PP), é o agro
que tem salvado a economia do país. “Não podemos
permitir que o pensamento retrógrado da esquerda
seja maior do que o desenvolvimento do nosso Estado
e o fortalecimento do setor. O vício da mentira e de
espalhar o terror desta vez não venceu. Os resultados
do agro mostram que a verdade sempre prevalece”,
comemorou o parlamentar.
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Horizontina recebe duas
emendas parlamentares
para Educação e Saúde

Sessão da Câmara de Horizontina é
marcada por sugestões ao Executivo

Vereadores de Horizontina pedem ao Executivo
política de custeio de análise de solo

Por Guilherme Freling

Estudante de jornalismo

Os vereadores de Horizontina aprovaram, na sessão
da última segunda-feira, 28, seis sugestões de ações
ao Executivo municipal. Dentre as indicações estão:
melhorias em estradas e ruas do município, projeto de
incentivo à prática do atletismo e revitalização de quadra
esportiva.

Os vereadores Marcio Fischer e Rafael Godoy
(PDT) apresentaram, juntos, uma sugestão de estudo
de viabilidade para colocação de calçamento na Rua
Egon Sehn e na Rua Antônio Perin no bairro Paraíso,
em Eldorado. Ambos também requisitaram a inclusão
do trecho da Rua Amapá que fica entre as ruas Arlindo
Bastian e João XXIII, no Bairro Recanto do Sol, no
programa de pavimentação asfáltica do município.

Na mesma sessão, Godoy sugeriu que o Executivo
implante um projeto social visando atender crianças e
adolescentes para “desenvolver cidadãos através da
prática esportiva do atletismo.” Na sua visão, o projeto
deve conjugar a Secretaria Municipal de Juventude,
Esporte e Lazer, a Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social e a Secretaria Municipal de Educação.

Já o vereador Álvaro Callegaro (PP), requisitou o
patrolamento e encascalhamento da estrada que liga a
comunidade da Barra Mansa até a estrada da Linha
Seca e a estrada da Linha Seca, precisamente o
trecho entre as propriedades de Balduino Oleniczack
e João Dente.

Aroldo Dewes, vereador pelo PTB, sugeriu ao

Executivo a realização de uma operação tapa-buracos
no calçamento da Rua Rui Biriva entre o final da parte
asfaltada e o acesso ao aeroporto, no Bairro Eldorado.

Jorge Ramos (PT) indicou que o Executivo realize
a colocação de drenagem pluvial na Rua Romualdo
Weiss e inclua a via no programa de pavimentação
asfáltica do município. Além disso, ele pediu a
revitalização a quadra esportiva e do parquinho infantil

do Novo Horizonte que, na sua visão, está precisando
de manutenção visto seu estado de má conservação.

Ao final, os vereadores aprovaram, por unanimidade,
uma moção de apoio à reivindicação dos trabalhadores
da rede estadual de educação pela “reposição das perdas
inflacionárias de seus salários”. O texto da moção será
remetido ao Gabinete do Governador do Estado,
Eduardo Leite (PSDB) e à Assembleia Legislativa.

O município de Horizontina deve receber em breve R$ 200
mil em emendas parlamentares. As duas emendas são dos
deputados federais Bibo Nunes (PSL) e Dionilson Marcon (PT)

A primeira emenda, do deputado pelo PSL, foi anunciada
pelo coordenador do movimento Direita Horizontina, Douglas
Ziegler. Na última semana, Ziegler entregou ao Executivo o
documento oficial que garante ao município a habilitação em
convênio para receber o valor de R$ 100 mil destinado à área
da Educação.

Também na última semana, os dirigentes do Partido dos
Trabalhadores repassaram o ofício de confirmação da emenda
articulada pelo partido. O montante de R$ 100 mil deve ser
destinado à área da Saúde e pode atender à compra de EPIs,
compra de serviços e exames ou mesmo de medicação básica
para a rede de unidades de saúde do município.

Por Guilherme Freling

Estudante de Jornalismo

Na sessão da Câmara de Horizontina da última
segunda-feira, 28, os vereadores Marcio Fischer e
Rafael Godoy, ambos do PDT, sugeriram ao
Executivo municipal a implementação de uma política

de custeio da análise do solo nas propriedades rurais
do município.

Na justificativa do projeto, Fischer e Godoy
argumentam que “a análise de solo representa parte
importante do planejamento sobre a implantação e
manutenção de culturas agrícolas”. Para eles, o
monitoramento regular dos nutrientes e a correção de

eventuais deficiências do solo possibilita o aumento
da produtividade e, consequentemente, da renda das
famílias.

O pedido é endereçado ao Poder Executivo e
voltado às propriedades que são atendidas pelos
programas municipais da Secretaria de Agricultura
do município.
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Cápsulas de Gengibre

Michele L. Jost

Farmacêutica CRF 6774

Tele-entrega grátis: 3537-7028

A JOST FARMA participa do Programa
FARMÁCIA POPULAR do Governo Federal.
Aceitamos os cartões:  CARTÃO CONVÊNIO ACIAP, VISA, MASTERCARD,

VIDALINK, BANRICOMPRAS, SICREDI E QUERO-QUERO.

facebook.com/Jostfarma

Agora em novo endereço:
Rua São Cristóvão, 1401, Centro,

Horizontina-RS (ao lado do MP - Promotoria;
esquina com a Rua São Pedro)

O Gengibre é bastante conhecido na
Europa, Ásia, América por suas propriedades
antieméticas, digestivas e termogênicas. É um
fitoterápico rico em vitamina C, Proteínas,
Cálcio, Ferro, Magnésio, Fósforo, Potássio,
Sódio, Zinco, Cobre, Manganês, Selênio,
Vitamina C, Tiamina, Riboflavina, Niacina, Ácido
pantotênico, Vitamina B6, Vitamina B12 e
lipídios.

O gengibre possui ação termogênica, que
aumenta a temperatura do corpo e com isso
ajuda na queima de gorduras totais e a
aceleração do metabolismo. O Gengibre
estimula os sucos digestivos e neutraliza os
ácidos. Ajuda aliviar as náuseas provocadas
pela quimioterapia e irritação gástrica. E seus
efeitos antieméticos ajudam aliviar a tontura, a
flatulência, e é ótimo desintoxicante. É muito
usado na medicina tradicional contra gripes,
resfriados, dores de garganta e artrites.
Indicações do gengibre:

• Auxilia nas dietas de emagrecimento, pois
acelera o metabolismo;

• Queima as gorduras localizadas;
• Estimulante estomacal;
• Excita a secreção gástrica;
• Usada ainda nas dispepsias, cólicas,

flatulência, náuseas e tonturas
Fonte: http: www.fmiligrama.com.b

Recuperação de rodovias gaúchas
tem início na região Noroeste

As condições das rodovias do Noroeste gaúcho
passarão por melhorias previstas no Plano de Obras
2021-2022 do Governo do Estado. Os trabalhos
abrangem 462,51 quilômetros na região.

 As ações iniciaram pelas rodovias ERS-571,
entre Santo Augusto e Chiapetta, e ERS-210, entre
Boa Vista do Buricá e o entroncamento com a BRS-
468. Elas contarão com investimentos de R$ 5
milhões e R$ 6 milhões, respectivamente.

 “Mapeamos os trechos críticos da malha
rodoviária em todas as regiões do estado, onde serão
investidos mais de R$ 56 milhões em serviços de
recuperação e conservação”, destaca o secretário
de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Temos
a convicção de que as melhorias irão fomentar o
desenvolvimento econômico, especialmente no que
se refere ao escoamento da produção agrícola”,
salienta.

 De acordo com o diretor-geral do Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano
Faustino, as atividades na região Noroeste
começaram no último dia 11 pela ERS-571. Nessa
rodovia, os trabalhos devem ser concluídos em julho.

 “Primeiramente, estamos efetuando uma
operação tapa-buracos a fim de melhorar o estado
da pista. O próximo passo é o nivelamento e a
eliminação das irregularidades do pavimento nos 16
quilômetros de extensão do trecho. Por fim, será
renovada a sinalização”, explica Faustino. 

 Na ERS-210, serão recuperados 30,5
quilômetros entre Boa Vista do Buricá e a BR-468.

Obras começaram pela ERS-571, entre Santo Augusto
e Chiapetta, e ERS-210, em Boa Vista do Buricá

Os serviços estão focados na execução de uma nova
camada de asfalto. Após o término dessa etapa, a
sinalização será revitalizada. A previsão é de que, com
condições climáticas favoráveis, a obra seja entregue em
agosto.

 

Confira os trechos de rodovias da
região Noroeste que serão recuperados
pelo Plano de Obras 2021-2022: 
- ERS-571, de Santo Augusto a Chiapetta;
- ERS-210, de Boa Vista do Buricá à BR-468;
- ERS-522, de Augusto Pestana ao entr. ERS-342 (p/ Ijuí);
- ERS-168 de Santiago (BRS-287) a Bossoroca;
- ERS-218, de Santo Ângelo a Catuípe; 
- ERS-305, de Tuparendi a Horizontina; 
- ERS-305, de Horizontina a Linha Cascata; 
- ERS-307, de Santa Rosa a São Paulo das Missões; 
- ERS-342, de Doutor Maurício Cardoso ao entr. ERS-
305 (p/ Tucunduva);
- ERS-342, de Horizontina a Três de Maio;
- ERS-342, de Três de Maio a Catuípe;
- RSC-472, no contorno de Santa Rosa;
- ERS-540, de Alecrim a Santo Cristo; 
- ERS-155, de Santo Augusto à BR-468;
- RSC-472, de Santo Cristo a Porto Xavier;
- VRS-837, do entr. ERS-342 (p/ Três Passos) ao entr.
ERS-305 (esquina Tucunduva);
- RSC-472, da BR-386 a Três Passos;
- VRS-822, da RSC-472 a Esperança do Sul;
- ERS-207, de Humaitá à BR-468.

Escolas municipais de Horizontina
realizam avaliação diagnóstica

A secretaria municipal de Educação realizou no
mês de junho de 2021, em parceria com a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime), a Avaliação Diagnóstica Aprova Brasil.

A avaliação auxilia a escola a identificar as
dificuldades específicas de cada aluno, relacionadas
tanto ao seu desenvolvimento pessoal, quanto aos
conteúdos, a fim de conhecer a realidade de cada
turma e analisar o grau de domínio dos estudantes
sobre as competências e habilidades necessárias.

Participaram da avaliação os alunos do 1º ao 9º
Ano das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

Eles realizaram avaliações de Língua Portuguesa e
Matemática.

As avaliações levaram em consideração a competência
da leitura e a competência da matemática, pautada nas
matrizes de referência do SAEB- Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica, seguindo as habilidades
apresentadas na BNCC - Base Nacional Comum Curricular.

Através dos resultados obtidos, a secretaria de
Educação, juntamente com as escolas, definirá as
estratégias que farão parte do Plano de Ação tendo por
objetivo auxiliar nas dificuldades identificadas de acordo
com a necessidade das turmas.
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Deus e eu, qual
a diferença?

Aos olhos e ao entendimento humano, existem
grandes diferenças, porém, à nossa crença, ela não
existe, está escrito é que fomos criados a sua imagem
e semelhança. Aí adentramos profundamente em um
campo complexo. Na maioria das vezes nos sentimos
longe e tão diferentes, é o momento em que precisamos
avaliar nosso comportamento.

A única diferença é que Deus é bom e justo sempre,
nós nem sempre. Para melhor sintetizarmos este
comparativo, pode-se afirmar que quase nunca somos
justos e bons ao mesmo tempo. Não é difícil
compreender, o que nos leva a não nos aproximarmos
de sua imagem e semelhança, é o livre arbítrio. Isso
nos faz pensar, em certos momentos, que o homem
se torna mais importante que o próprio criador.

Nossa sociedade divide-se em três: as que se
perderam e que não tem mais volta, as que estão se
perdendo, e ou outros 100% que estão lutando
bravamente para não entrar na segunda. Sim 100%,
que somos todos nós que afirmamos garbosamente
que somos bons e honestos, ou nós temos a coragem
de nos classificar entre as duas primeiras? Claro que
não, se falarmos com o ladrão ele vê lógica no roubo,
se falarmos com aqueles que nos matam todos os
dias com sua desonestidade, também afirmam que há
logica. As duas práticas se confundem, porque ninguém
rouba o dinheiro ou o bem, e sim o tempo que a outra
pessoa levou para adquirir, por isso recai sobre si um
pecado maior.

Observando ao nosso redor, vamos comparar o ser
humano em todos os sentidos. Não há expectativa
nenhuma de melhora no comportamento humano nos
próximos tempos. Morre definitivamente a esperança
de uma sociedade melhor pelos próximos anos. É visível
isso, só não percebemos se não quisermos. A falta de
valores amentando sobremaneira, perdendo os
principais requisitos que uma sociedade precisa para
viver em harmonia, o luxo e a vaidade tomaram conta
do nosso ser, consequência, a desonestidade aumentar
a cada dia. A autocritica é, olhar o que nos cerca e
para dentro de nós mesmos. Se soubéssemos quão
danosas são nossas atitudes perante o universo, talvez
mudássemos completamente nosso comportamento
hoje mesmo.

Nosso universo paralelo vai nos cobrar
profundamente pelos nossos erros. Como dissemos
no início, Deus é bom e justo sempre. E aquele fatídico
pensamento de irmos para o céu após a morte não é
tão simples assim. Sermos iguais a Deus em nossa
formação, não quer dizer que estamos tão próximos,
que pelo fato de morrermos, nos encontremos com
Ele. Há uma longa distância a ser percorrida, passo a
passo. Ninguém sai do primeiro ano primário para um
Phd de uma hora para a outra, sem esquecer que a
repetência não acontece somente no campo
educacional, existe também no plano espiritual. Os
bons se tornando maus, e os maus se tornando ainda
piores, queremos viver em um mundo de paz e
harmonia, sem doenças e sem problemas, e sem
pandemia, que é cria da criatura não do Criador, é muita
petulância nossa.

Para pensar: se eu morresse hoje, tenho média
suficiente para passar de ano? Se a resposta é não,
Jesus é o caminho. Quem não o conhece, por maior
que seja, nunca terá conhecido nada.

“Quando nos dermos conta que não somos mais
importantes para os outros, é porque nos tornamos
importantes para nós mesmos”. (hjs)

Henrique da Silva - Empresário

Cotrisal inicia construção da unidade
em Doutor Maurício Cardoso

Nos últimos anos, um dos principais investimentos
da Cotrisal tem sido o aumento da capacidade de
armazenagem de grãos. De 2015 a 2021, a estocagem
passou dos 10 milhões de sacas para mais de 17,
representando um salto de 70%. Alinhado a este
propósito, no início do ano, a cooperativa adquiriu uma
unidade de recebimento de grãos em Horizontina. Para
os próximos meses, estão previstas obras de
infraestrutura em pontos estratégicos, uma das
principais é a construção da unidade de Doutor Maurício
Cardoso.

“A Cotrisal está na região noroeste desde novembro
de 2020, quando iniciamos atividades em 12 municípios.
Diante deste cenário e percebendo a grande
potencialidade agrícola da região, a cooperativa optou
pela construção de sua unidade própria em Doutor
Maurício Cardoso”, ressaltou o presidente Walter
Vontobel, ao destacar que a construção da unidade
marca a consolidação da Cotrisal no município e na
região noroeste como um todo.

Para o prefeito municipal de Doutor Maurício
Cardoso, Marino José Pollo, a instalação em definitivo
da Cotrisal no município está sendo comemorada por
toda comunidade, “Compartilho com a direção e
funcionários da Cotrisal a alegria de ouvir em nossa
comunidade, manifestações, tanto do setor comercial,
empresarial, mas especialmente do setor rural, o
contentamento dos nossos produtores ao poder contar
com a Cotrisal em nosso município”, destacou o prefeito
ao observar que como gestor público e agricultor
parabeniza a direção da cooperativa, “que continuem
oferecendo credibilidade e segurança em todos os

Nos últimos anos, um dos principais investimentos da Cotrisal

tem sido o aumento da capacidade de armazenagem de grãos

negócios e colaborando com o crescimento da economia
do nosso município”, finalizou o prefeito Marino.

Em abril, a cooperativa adquiriu área de 3.9 hectares
de Kurt Kretschmer e no início do mês de junho foram
iniciados os trabalhos de construção da nova unidade.
Orçado em mais de R$ 21 milhões, o investimento
prevê a implantação da capacidade de armazenagem
para 400.000 sacas de produtos agrícolas. Serão
3.226 m² de área construída, toda estrutura para
recebimento de grão, com armazenagem, secador, lojas
e escritório.

A construção da nova unidade trouxe grande
expectativa para os associados do município.
O associado Olívio José Malizeviski afirma estar muito
otimista, “Estamos bastante contentes que a Cotrisal
iniciou o trabalho aqui, com uma grande expectativa,
bem melhor de trabalhar, bem mais ânimo, pois agora
temos uma cooperativa de confiança, que podemos
entregar nosso produto”, ponderou. Já o associado
Márcio Zemolin destaca como ponto positivo a
construção de uma estrutura completa da cooperativa,
com recebimento de grãos, escritório e lojas, tudo num
só local, “Tenho certeza que a Cotrisal veio para somar
no nosso município”, destacou. Para o associado Rui
Broing, a vinda da cooperativa foi numa boa hora.
“Temos muita confiança na Cotrisal, agora entregou o
produto, cheque no bolso, isso dá uma grande segurança
para nós”, ressaltou.

O empreendimento tem previsão de conclusão para
final de janeiro de 2022, porém, ainda nos meses de
outubro e novembro a unidade já deve estar apta a
receber a safra de trigo.
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AMUFRON entrega sugestão
de decreto para legalizar a
pesca esportiva no Estado

Conselho Municipal de Educação faz
visita técnica à EMEI Paraíso da Criança

Prefeito de Tucunduva visita
secretário para falar sobre

o programa Negocia RS

Na manhã da última quinta-feira, 24, o CME -
Conselho Municipal de Educação - realizou visita técnica
à EMEI Paraíso da Criança a fim de verificar as
condições de funcionamento das novas dependências
da Escola para a autorização do funcionamento de novas
turmas de Educação Infantil Modalidade Creche.

“Em nome do Conselho Municipal de Educação,
agradecemos aos membros do Conselho que nos
acompanharam nesta visita e à Equipe Diretiva da
Escola pela receptividade”, agradeceu a presidente,
professora Elenir Maria Didonet Rehbein.

Participaram da visita a presidente do Conselho,
professora Elenir Maria Didonet Rehbein, vice-
presidente, professora Luciane Bolzan Cantarelli e os
membros do Conselho, Sandra Karine Lopes e
Cassiane Forster.

O Conselho Municipal de Educação é composto por
nove integrantes, representantes de vários segmentos
ligados à área da Educação, com a participação do
Poder Público e sociedade civil.

Uma das principais atribuições é a fiscalização do
funcionamento das instituições ligadas ao Sistema
Municipal de Ensino, observando se estão cumprindo a
normatização vigente, garantindo o acompanhamento
das ações e o controle social. O CME tem papel
importante de acompanhar todas as unidades escolares.

Na última semana, o prefeito de
Tucunduva, Jonas Fernando Hauschild,
e os vereadores Evandro Wylot, Victor
Brun e Valter Anderle estiveram na
Secretaria de Articulação e Apoio aos
Municípios do governo do Estado
encaminhando demandas para o
município de Tucunduva.

Na visita, o secretário Estadual, Luiz
Carlos Busato, e a equipe técnica
explicaram ao prefeito e aos vereadores
o funcionamento do programa Negocia
RS, instituído pelo governo do estado do
Rio Grande do Sul, que visa a quitação
total ou parcial de débitos de saúde com
municípios por meio da restituição em
pagamento de imóveis do estado.

Para o município de Tucunduva, os
imóveis serão utilizados para a quitação
de débitos relativos aos exercícios de
2014 a 2018 e o valor soma R$
567.309,28.

No momento, o município está
providenciando a documentação
necessária para a adesão individual ao
programa. O primeiro passo foi a
aprovação da que autoriza o município
de Tucunduva a aderir ao programa e a
receber imóvel do Estado em restituição
de pagamento. O município já iniciou
processo licitatório para a contratação
do serviço de avaliação dos imóveis
rurais e emissão de laudos, um dos
requisitos para a adesão ao programa.

O presidente da AMUFRON –
Associação dos Municípios da Fronteira
Noroeste – e prefeito de Boa Vista do
Buricá, João Rudinei Sehnem, entregou
ao secretário de Turismo do Estado,
Ronaldo Santini uma minuta de Decreto
para tornar a pesca esportiva uma ativi-
dade legalizada no Rio Grande do Sul.

A entrega foi realizada durante
agenda do presidente da associação em
Porto Alegre, na terça-feira, 22.

A AMUFRON, junto com sua Coor-
denadoria de Turismo da Rota do Rio
Uruguai, tem realizado reuniões e audi-

ências para legalizar essa atividade,
principalmente no que se refere ao Rio
Uruguai.  Há um tempo, o secretário ha-
via sugerido que a associação apresentasse
uma sugestão de Decreto com esse fim.

Segundo a AMUFRON, Santini
reafirmou que a solicitação da região
turística da Rota do Rio Uruguai procede
e terá todo apoio da secretaria, uma vez
que a legalização desta atividade abre
inúmeras possibilidades de investimentos
em empreendimentos de pesca, gerando
trabalho e renda e desenvolvimento na
costa do Rio Uruguai.
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Escolhas Profissionais e
as mudanças necessárias
neste tempo que vivemos

Há muito tempo temos ouvido falar sobre as
mudanças no mundo profissional em virtude das
tecnologias e das grandes transformações vividas
pelo mundo. Mas, com a pandemia, essas
necessidades se transformaram de forma ainda
mais acelerada.

Já é quase clichê ouvir, dizer ou ler que: “em
10 anos não teremos mais as profissões como
conhecemos hoje”, arrisco dizer, que em 2021 já
não temos mais as profissões como elas
costumavam ser.

Além disso, as profissões que conhecemos e
que se manterão existindo, sofrerão tantas
modificações que serão necessárias constantes
adaptações por parte de todas as pessoas.

E está aí a grande chave da vida, a capacidade
de nos adaptarmos, as necessidades do mundo
que nos cerca.

Para que possamos estar disponíveis,
preparados, e proativos frente a tantas mudanças,
necessitamos de um autoconhecimento nunca
visto. Reconhecer até onde estamos dispostos a
ir, reconhecer nossas limitações, reconhecer
nossas habilidades e descobrir todos os dias novas
formas de nos reinventarmos.

Nunca o autoconhecimento foi tão importante
e até mesmo os espaços de Orientação
Vocacional, Orientação Profissional, Transição
de carreira, e todas essas facilidades foram tão
úteis.

E aí? Já pensou quais são as principais
profissões? Em que lugar você deseja estar,
chegar? Que profissional quer ser?

Neste último ano já aprendemos tanto, nos
reinventamos tanto, e ainda estamos nos
primeiros passos deste longo caminho chamado
futuro.

Cito algumas das profissões elencadas como
as 10 principais para os próximos 10 anos:
Profissionais de Big Data (ou seja, pesquisadores
natos); Engenheiro com foco em Agronegócio,
Designer de Inovação, Tecnologia da
Informação, Gestor de Resíduos, Médico,
Marketing, Professor, Profissional de Logística
e Biotecnólogo.

Algumas destas te desperta interesse?
Percebeu que todas elas exigem constante

adaptabilidade e transformação?
"Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o

universo e os deuses" – Sócrates
Se esta é uma das grandes reflexões de

Sócrates, que foi nada mais nada menos que o
primeiro dos três grandes filósofos gregos, que
estabeleceram as bases do pensamento ocidental
(os outros dois foram Platão e Aristóteles), para
nós resta apenas “conhecermo-nos” com a maior
profundidade possível, e assim seremos capazes
de esclarecer muito, conhecer muito e fazer tudo
que desejarmos.

Aline Riffel
Psicóloga e Educadora

CRP 07/23014

Cooperativas gaúchas tiveram
faturamento de R$ 51,2 bi em
2020; R$ 35 bilhões só no agro

Mesmo no cenário de pandemia e estiagem, o
cooperativismo do Rio Grande do Sul registrou alta de
6,4% no faturamento de 2020 em relação ao ano
anterior. Nesta quarta-feira, no programa Tá na Mesa
da Federação, transmitido pelo Facebook e YouTube
da entidade, a Organização das Cooperativas do Estado
do Rio Grande do Sul (Ocergs) lançou o relatório
Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2021, indicando
um resultado recorde de R$ 51,2 bilhões.

O conjunto das cooperativas gaúchas, conforme o
presidente da Ocergs, Vergilio Perius, teve aumento
17,9% em seu patrimônio líquido, o que significa o
incremento de R$ 21,2 bilhões, e atingiu R$ 2,9 bilhões
em sobras (economia das cooperativas dividida entre
os associados), mais 22,5% em relação a 2019. O
número de associados também subiu, de 2,97 milhões
em 2019 para 3,07 milhões em 2020. Somente as 132
cooperativas agropecuárias do estado registraram um

faturamento de R$ 35 bilhões em 2020, 11,8% a mais
que no exercício anterior.

“Este crescimento pode ser considerado excepcional
se pensarmos que o Rio Grande do Sul sofreu muito
com a estiagem”, observa Perius. Ele ressalta que,
atualmente, 63 cooperativas agropecuárias possuem
planta agroindustrial, produzindo pelo menos 131
produtos com valor agregado. Segundo o dirigente, o
setor espera melhores condições de financiamento
oficial para investimentos em mais agroindústrias.
“Com juros na casa dos 2,97% ao invés dos 6% atuais,
quem sabe mais cooperativas possam instalar suas
plantas”, completa.

As cooperativas do Estado, conforme Perius,
geraram R$ 2,1 bilhões em tributos no ano de 2020,
sendo R$ 1,1 bilhão em tributos estaduais, R$ 1 bilhão
em tributos federais e R$ 80 milhões em municipais.

Fonte: Correio do Povo

Sicredi Noroeste RS inicia Plano
Safra 2021/22 com R$ 440 milhões

disponíveis para projetos
O Sicredi Noroeste

RS lançou, na manhã da
última quarta-feira, 30, o
Plano Safra 2021/22 em
encontro online e pre-
sencial em cada agência
dos 12 municípios que
são abrangidos pelo
Sicredi Noroeste RS. Em
Horizontina, o evento
ocorreu na agência rural
com a presença de téc-
nicos que elaboram os
projetos de financia-
mento e a imprensa.

O Plano Safra 2021/
22 tem como principais
mudanças a alteração
nas taxas de custeio e
investimentos, aumento
do limite nos
investimentos nas linhas de Pronaf Mais Alimentos e
mudanças no limite de enquadramento do Proagro.

Na terça-feira, foi realizada uma live com a jornalista
especializada em agronegócio e economia Kellen
Severo. A transmissão faz parte das atividades de
lançamento do plano e teve participação da audiência
através de perguntas e comentários respondidos ao
longo do bate-papo. Entre os assuntos abordados
estavam: grãos milho e soja, clima, suinocultura,
atividade leiteira, custos de produção, câmbio, preços
futuros de grãos, demanda mundial de alimentos.

O montante destinado ao Plano Safra 2021/22 no
Sicredi Noroeste RS será de R$ 440 milhões. R$ 340
milhões serão destinados a custeio e R$ 100 milhões
de investimentos. O início das contratações ocorre dia
01 de julho, e a prioridade são contratações para
projetos de milho. Na semana passada, o Governo
Federal anunciou que deve disponibilizar R$ 251 bilhões
para o Plano Safra 2021/22

A previsão de R$ 440 milhões para o Plano Safra
atual representa um aumento de 33% em relação à
safra anterior, quando foram realizados R$ 330,5
milhões em financiamentos e investimentos. O valor
do ano passado já representava um aumento de 15%
quando comparado com a safra 2019/20, cujos valores
somavam R$ 286,6 milhões.

No planejamento de 2021/22, o montante de R$ 340
milhões está dividido em R$ 230 milhões para o Pronaf
– com taxas de 3,0/4,5% a.a. -, R$ 60 milhões pelo
Pronamp – com taxa de 5,5% a.a. - e R$ 50 milhões
para os demais - com taxa de 7,5% a.a.

No dia 06 de julho, o Sicredi nacional realizará um
evento on-line para o lançamento do Plano Safra 2021/
2022. A live é aberta ao público e terá a participação
da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina. A transmissão inicia às 10h30, na
página do Sicredi no YouTube. O link para acesso é
www.youtube.com/sicredi
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Sicredi Noroeste RS apoia Dia C e
realiza doação de 1.000 cestas básicas

Diante das dificuldades geradas por conta da
pandemia de Covid-19, as ações de responsabilidade
social passaram a ganhar ainda mais importância. Em
função disso, neste ano, o Dia C (Dia de Cooperar),
movimento organizado nacionalmente pela Organização
Brasileira das Cooperativas (OCB), que mobiliza o
segmento com o objetivo de desenvolver ações de
responsabilidade social, colocando em prática os valores
e princípios do cooperativismo, busca auxiliar a
sociedade a minimizar os impactos a partir da
arrecadação de alimentos.

A iniciativa, celebrada no Dia Internacional do
Cooperativismo, que este ano se comemora em 3 de
julho, tem o mote “Vem Transformar”, e a Sicredi
Noroeste RS realizará a doação de 1.000 cestas básicas,
totalizando mais de 20 toneladas de alimentos para as
Assistências Sociais dos 12 municípios da sua área de
atuação. Todos os alimentos foram adquiridos pela
cooperativa nos mercados locais, mais uma ação em
prol da Economia Local. As entregas serão efetuadas
na próxima semana.

No ano passado, o Sicredi, por meio de suas 108
cooperativas de crédito, realizou, ao todo, 1.033 ações
de cunho social, que beneficiaram 4,1 milhões de
pessoas nas comunidades de 612 cidades. A instituição
contou com o apoio de mais de 30 mil voluntários, entre
eles, seus próprios colaboradores. O impacto das ações
do Sicredi representou mais de 50% das pessoas
beneficiadas e quase 1/3 do total de iniciativas do Dia
C foram realizadas por alguma de suas cooperativas.
No total, em 2020, o Dia C beneficiou mais de 7,8

milhões de pessoas com as mais de 2,8 mil iniciativas e
ações realizadas por 2.226 cooperativas e seus mais
de 137 mil voluntários. Ao todo, 1.383 municípios
brasileiros registraram a força do voluntariado
cooperativista.

Origem do Dia C
O Dia de Cooperar (Dia C) nasceu em 2009 como

um projeto inovador em Minas Gerais. Em 2015, o
Sistema OCB decidiu vincular as iniciativas do Dia de

Cooperar à agenda mundial proposta pela Organização
das Nações Unidas (ONU) e que previa a realização
de ações apoiadas no escopo dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM).

Com a mudança dos ODM para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), em 2016, o Dia
C manteve sua adesão às diretrizes que pretendem
erradicar a pobreza do mundo. Fato que contribui
bastante para o estreitamento dos laços entre a ONU
e o Sistema OCB.

Agência Sicredi Centro de Horizontina
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Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
discursa na Câmara de Vereadores de Horizontina

Por Guilherme Freling

Estudante de jornalismo

O presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Horizontina e Doutor
Maurício Cardoso, Elcio Mohr, esteve
presente na última sessão da Câmara
Municipal de Vereadores para falar sobre a
campanha da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e a Agricultura
(FAO), intitulada Década da Agricultura
Familiar, e expor dados referentes à produ-
ção familiar no município de Horizontina.

Em 2017, a FAO proclamou a década de
2019 a 2028 como a Década da Agricultura
Familiar. O objetivo da campanha, além de
lembrar a importância dessa atividade para
a alimentação mundial (cerca de 80% da
produção de alimentos no mundo é familiar),
é encorajar os Estados a desenvolver, melhorar e imple-
mentar políticas públicas sobre a Agricultura Familiar.

Dentre os objetivos da campanha destacados por
Elcio estão: criar ambiente político para fortalecer a
agricultura familiar; apoiar os jovens; fomentar a
igualdade de gênero; impulsionar organizações de
agricultura familiar; conseguir a sustentabilidade e
inovar em favor do desenvolvimento regional.

Na sessão, o presidente destacou que quase a
totalidade da produção no município tem origem na
agricultura familiar. Segundo dados da Emater e do

próprio Sindicato, Horizontina conta com 41 produtores
de suínos e 125 produtores de leite. Em 2018, eram
171 produtores de leite, mas, embora o número tenha
diminuído, Elcio sustenta que a produção é praticamente
a mesma.

Por ano, são produzidos, aproximadamente, 81 mil
suínos e 64,5 leitões. O município também tem cerca
de 3.800 cabeças de gado de corte e 3.320 vacas de
leite, que produzem mais de 1,2 milhão de litros de leite
por mês.

A produção de grãos, por sua vez, conta com cerca

de 20 mil hectares de plantação. Doze mil
de soja, 5.100 ha de milho, 3.500 ha de trigo
e 240 ha de soja.

Elcio aproveitou o momento para
destacar a importância da Emater, que
participa de “inúmeras atividades [voltadas]
à agricultura familiar”, e da CooperAgro, que
conta com 80 associados. Da CooperAgro
são quase 300 ha que produzem mel, melado,
sucos, ovos, embutidos, farináceos, mandioca
e outros produtos da agricultura familiar.

O presidente também lembrou da Casa
Familiar Rural Filhos da Terra, que busca
incentivar a sucessão rural - um dos desafios
da Década da Agricultura Familiar, em
Horizontina, e conta com 12 alunos no ensino
de alternância.

Além desse desafio, o município tem
outros dois: romper com a barreira de que a

agricultura familiar só produza para subsistência e
envolver a comunidade e explicar a importância social
econômica e ambiental da agricultura familiar.

Por fim, o presidente do Sindicato propôs a criação
de uma comissão permanente na Câmara Municipal
de Vereadores para discutir a agricultura familiar, dada
a importância do tema. O vereador Alessandro dos
Santos (PTB), presidente da casa, agradeceu a sugestão
e prometeu discutir o tema com os colegas. Nas falas
seguintes, outros vereadores também agradeceram a
presença de Elcio.
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“AQUI VOCÊ TEM AMIGOS.”

Sabonete REXONA ............................................ R$ 1,50
Creme dental CLOSE"UP ................................... R$ 1,99
Esmalte RISQUÉ................................................ R$ 3,99
Absorvente INTIMUS C/16 .................................. R$ 5,99
Desodorante MONANGE Aerosol ......................... R$ 6,99
Desodorante BOZZANO Aerosol .......................... R$ 6,99
Deodorante DOVE Aerosol ................................R$ 12,50
Loção NÍVEA HIDR. 400 ML ..............................R$ 17,49
Crme NÍVEA Antissinais e Noturno .....................R$ 23,99
02 Potes de ÔMEGA 3 C/ 120 Cápsulas..............R$ 55,00

Não pode sair de casa ou do trabalho? Ligue 3537-1662
ou 7003 e levamos o seu produto sem custo adicional

OFERTAS MEDFAR:

E MUITAS OUTRAS OFERTAS, VENHA  APROVEITAR

MEDFAR, A FARMÁCIA DOS GAÚCHOS

Ofertas válidas até 28/06/2021 ou enquanto durarem os estoques

Secretaria de Administração Penitenciária nega
que Leandro Boldrini atenda detentos da PASC

A Secretaria Estadual de
Administração Penitenciária
(Seapen/RS) emitiu nota oficial em
relação à reportagem da Record
TV RS sobre Leandro Boldrini, pai
do menino Bernardo Uglione
Boldrini. A reportagem levantou a
informação de que Leandro estaria
atendendo detentos dentro da
Penitenciária de Alta Segurança de
Charqueadas (Pasc). Médico por
formação, ele foi condenado a 33
anos e 8 meses de reclusão no caso
da morte do filho, de 11 anos, por
uma superdosagem do medica-
mento, em 4 de abril de 2014, em
Três Passos. O corpo da criança
foi encontrado dez dias depois, em
uma cova, no meio de uma área de
mata, em Frederico Westphalen.

“O apenado Leandro Boldrini
nunca ocupou nenhum posto de
atendimento médico”, garante a
nota da Seapen. “O que de fato
ocorreu foi que um apenado passou mal durante a
madrugada e o equipamento digital que a casa dispõe
para medir a pressão arterial não funcionou, o que
os obrigou a utilizar o modelo com estetoscópio”,

esclarece o comunicado.
“Por não terem o conhecimento necessário para

uso, pediram que o apenado Leandro Boldrini o
fizesse. A partir da aferição verificada, identificou-

se a pressão alterada do apenado
que passou mal. Em seguida, foi
feito contato com a médica que
atende a casa prisional. Esta, por sua
vez, que trabalha apenas durante o
dia, prescreveu o tratamento e os
agentes medicaram o apenado”,
explicou a Seapen.

A reportagem da Record TV RS,
exibida na última terça-feira no
programa Balanço Geral, apontou
que o detento atendido por Leandro
Boldrini na noite de 17 de maio deste
ano foi o traficante Paulão,
conhecido pelo narcotráfico na vila
Maria da Conceição, em Porto
Alegre.

A matéria jornalística questionou
também que as autoridades
penitenciárias é que devem atender
a saúde dos detentos e não
depender do “favor” de um médico
preso. “Não seria o primeiro
atendimento prestado por Leandro

Boldrini”, apontou a reportagem, lembrando que o
apenado está recolhido na Pasc desde abril de 2014,
cumprindo pena no regime fechado.

Fonte: Correio do Povo
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Casal é preso acusado de tráfico

de drogas em Três de Maio
Em uma ação conjunta das polícias

Civil e Militar, um casal foi preso sob a
acusação de tráfico de drogas em Três
de Maio no último sábado, 26. Durante
a ação policial no Bairro Pro-morar,
foram apreendidos R$ 2.500 em
dinheiro vivo, 5 celulares, diversos
plásticos para embalar drogas, uma
balança de precisão, 2 veículos e 9
gramas de cocaína.

Segundo as informações da polícia,
o homem de 23 anos e a mulher de 25
foram encaminhados à delegacia e
depois ao presídio estadual em Santa
Rosa. Ainda segundo a polícia, a
mulher já havia sido presa por tráfico
em 10 de março, mas após entrar em
liberdade teria voltado a traficar.

Fonte: No Ar Notícias

Homem morre após cair de carroceria
de caminhonete em Tiradentes do Sul

Um homem morreu depois de cair
da carroceria de uma caminhonete, na
tarde do último sábado, 26, no
município de Tiradentes do Sul. O
acidente ocorreu no km 125 da BR-
468, próximo a um dos trevos de
acesso à cidade de Tiradentes do Sul.

O homem foi identificado como
Flavio Luis Kretschmann e chegou a
ser encaminhado ao Hospital de Três
Passos, mas não resistiu aos
ferimentos. Ele tinha 58 anos, era de
Crissiumal e residia atualmente em
Tiradentes do Sul.

Polícia Civil prende, em
Três de Maio, suspeito

de furtos ocorridos
em Horizontina

A Polícia Civil, em ação conjunta das Delegacias
de Três de Maio e de Horizontina, prendeu em flagrante
por receptação de veículo, na quinta-feira, 24, homem
que é investigado por cometer furtos em ambas as
cidades.

O indivíduo, após diligências, foi encontrado no
interior do município de Três de Maio de posse de um
veículo que havia sido furtado em Horizontina nos
últimos dias.

Após os trâmites legais, o preso foi encaminhado
ao Presídio Estadual de Santa Rosa, ficando à
disposição da Justiça. BM encontra recém-nascida

abandonada em Panambi
Por volta de 5h05min da manhã desta quarta-feira,

30, uma guarnição da Brigada Militar de Panambi
encontrou uma bebê recém-nascida. Os policiais
militares deslocaram até a Av. Presidente Kennedy,
após uma ligação de um homem, informando que havia
uma criança recém nascida, sem roupas, abandonada
na ciclovia.

Chegando ao local foi constatada a veracidade das
informações e encaminhada a criança para o hospital,
para os devidos cuidados. Próximo ao local havia uma

sacola, suja de sangue.
Na ligação, o homem apenas informou que estava

passando pelo local, momento em que viu a criança no
chão, abandonada e parou para atender. Porém, quando
a guarnição chegou, já não havia ninguém no local.

O bebê encontrado é do sexo feminino e recebeu
atendimento médico no hospital de Panambi e passa
bem.

Fonte: Rádio Progresso
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VENDE-SE vários terrenos, de dimensões diferentes, localizados na
Av. Terceira Dimensão, loteamento Kommers, próximo a subestação
da RGE, em Horizontina. Valores que variam de R$ 60 a 75 mil. Tratar
diretamente com o proprietário pelo telefone 9 9614-3876.

VENDE-SE terreno localizado na Rua Romualdo Weiss,bairro São
Francisco, próximo ao Colégio Farroupilha, em Horizontina. Terreno tem
375 m2 de área, sendo a frente de 25 metros. Aceita automóvel. Tratar:
9 9137-9814

Souza Car Auto Center – Balanceamento, geometria, alinhamento,
suspensão e pneus em geral. Av. Dahne de Abreu, 2070 – Horizontina –
Telefone: 3537-4976

Ouro Verde, mini mercado e bar. Av. Castelo Branco,1397 - Bairro
Ouro Verde. Fone: 9 9646-7360

Cla$$ificados

FAHOR recebe inscrições para
o Vestibular do 2º semestre

A Faculdade Horizontina está com inscrições abertas
para o Vestibular Complementar do 2º semestre até o
dia 28 de julho de 2021. A etapa Complementar
seleciona candidatos para um dos oito cursos de
graduação ofertados, que são: Engenharia Ambiental,
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia Mecânica, Engenharia de
Produção, Engenharia Química, Ciências Econômicas
e Gestão Financeira.   

A FAHOR completa 20 anos no mês de julho e vem
sendo reconhecida como a Faculdade mais próxima do
mundo do trabalho, tendo em vista que seus estudantes
trabalham ou já são estagiários em diversas empresas
da região, desde o início da graduação.

Há uma oferta constante por oportunidades no
mundo do trabalho aos estudantes das áreas da
Engenharia e também na área de Gestão e Finanças,
que são as principais áreas de ensino da FAHOR, o
que complementa de forma enriquecedora e diferen-
ciada a formação profissional já durante a Graduação.
Essas experiências ao longo da vida acadêmica ajudam
a construir uma formação completa e que atende às
necessidades do mundo do trabalho atualmente,
acompanhando todas as mudanças que ocorrem nas
empresas e indústrias de diversos portes e segmentos.

O processo seletivo é totalmente on-line, com

Motoristas da Saúde de
Horizontina articulam

emenda para aquisição de
veículo com acessibilidade

inscrições gratuitas até o dia 28 de julho, no
site vestibular.fahor.com.br. Por entender a necessidade
do mundo do trabalho e por ter um perfil de estudantes
que já trabalham ou buscam melhorar sua carreira
profissional, a FAHOR oferece bolsa de estudos de

50% em qualquer curso para os candidatos com mais
de 35 anos.

As aulas do 2º semestre iniciam no dia 2 de agosto
de 2021. As aulas estão ocorrendo de forma presencial
e híbrida, conforme a necessidade dos estudantes.

O grupo de motoristas da secretaria
Municipal de Saúde de Horizontina
articulou com o deputado federal Giovani
Cherini (PL) um pedido de emenda
parlamentar para aquisição de um
veículo com dispositivo de acessibilidade.

O pedido foi feito através do assessor
do deputado, João Alberto Kaufmann.
O deputado indicou o recurso para o

orçamento de 2020 da União.
Nos próximos meses, a administração

municipal fará o processo de licitação
pública para aquisição do veículo.

Para o grupo, a compra qualifica e
humaniza o atendimento a pacientes
cadeirantes, quando necessitam do trans-
porte para exames e atendimentos em
clínicas e hospitais da referência SUS.
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Horóscopo
Áries de 21/03 a 20/04 - No plano afetivo: Necessidade de mostrar uma

maior flexibilidade face às questões do seu cotidiano. Tendência à
estabilidade e até monotonia na vida sentimental. No plano profissional e
material: Possibilidade de algumas surpresas no plano financeiro. Semana
a exigir muita concentração no trabalho de forma a obter os resultados
pretendidos. Momento favorável a pesquisas difíceis. Na saúde não
cometa excessos alimentares.

Touro de 21/04 a 20/05 - No plano afetivo: Não prolongue situações de
dualidade e em momentos iniciais deve até fugir delas. Seja sincero para si
e para com os outros e não se meta em trabalhos. No plano profissional e
material: Entregue-se mais ao seu trabalho, poderá surgir uma segunda
opção profissional que não deve desperdiçar para poder melhorar o seu
nível de vida. Evite gastos luxuosos ou de utilidade basicamente pessoal.
Na saúde atenção a problemas nos rins, sobretudo se já tem antecedentes.

Gêmeos de 21/05 a 20/06 - No plano afetivo: Diga o que tem a dizer de
forma muito direta, caso não o consiga pode criar equívocos. Algumas
decisões terão de envolver aspectos legais. No plano profissional e material:
Possibilidade de novas responsabilidades profissionais que podem levá-lo
a grandes alterações na sua vida. É hora de agarrar o futuro. Na saúde
tenha mais cuidado com a sua alimentação.

Câncer de 21/06 a 21/07 - No plano afetivo: A semana será de
condução difícil, aceite os fatos com naturalidade e não altere
acontecimentos apenas por orgulho. Tente não voltar atrás nas posições
que assumir. No plano profissional e material: Tendência a muita
desorganização, próxima do caos. Não conceda empréstimos, nem faça
investimentos. Possibilidade de responsabilização por acontecimentos
antigos. Na saúde dedique mais tempo ao lazer.

Leão de 22/07 a 22/08 - No plano afetivo: Embora fatores condicionantes
persistam na sua vida sentimental, o desaparecimento de alguns entraves
é previsível. Uma anterior ligação ou atração pode renascer. No plano
profissional e material: Tende, em ambiente profissional, a perder um tanto
o controle de si mesmo, faça por refletir um pouco mais. Possibilidade de
surgir uma nova proposta de trabalho, não responda de imediato. Na saúde
tente aumentar os períodos de descanso.

Virgem de 23/08 a 22/09 - No plano afetivo: Os seus pensamentos
estão muito negativos, o que pode se refletir nas suas atitudes, tente não
transmitir insegurança e retribua sentimentos. Evite cobrar afetos. No plano
profissional e material: Mesmo com falta de vontade mantenha-se ativo,
pode ficar surpreendido ao atingir objetivos que julgava estarem longe.
Pequenos indicadores de recuperação econômica. Na saúde tente pôr de
lado algumas preocupações.

Libra de 23/09 a 22/10 - Não esconda as suas verdadeiras intenções,
deve ser persistente e dizer tudo o pretende de uma relação. A conjuntura
permite que afirme sentimentos e consolide a vida sentimental. No plano
profissional e material: Esta semana está apto a comandar, tomar decisões
e principalmente a negociar, aproveite os benefícios da conjuntura e aposte
mais neste plano. Tende a perspectivar-se um aumento do poder de compra.
Na saúde semana de muito esforço físico, mas bem sucedida.

Escorpião de 23/10 a 21/11 - No plano afetivo: Podem surgir novos
conhecimentos, mas que não o impressionarão. As ligações mais antigas são
as mais protegidas. No plano profissional e material: Alguns projetos poderão
ser prejudicados por fatores contrários ou alheios à sua vontade, mas nada
será definitivo. Alguns apoios inesperados podem surgir. O momento não é
favorável ao tratamento de assuntos judiciais. Na saúde a sua pele poderá
precisar de cuidados especiais, faça tratamentos de rejuvenescimento.

Sagitário de 22/11 a 21/12 – No plano afetivo: Nos seus relacionamentos
afetivos terá o apoio e o carinho que necessita para poder viver mais feliz,
disponibilize mais tempo para o setor afetivo e familiar. No plano profissional
e material: A semana comporta importantes vitórias, algumas podem mesmo
surpreender, não cruze os braços perante obstáculos que serão facilmente
superados. É uma semana de grandes progressos pessoais. Na saúde
privilegie o contato com a natureza para se manter em forma.

Capricórnio de 22/12 a 20/01 - No plano afetivo: Adote atitudes
convencionais ao lidar com pessoas ou ao expor sentimentos. Seja
moderado, ir diretamente ao assunto não é o mais indicado. No plano
profissional e material: Esta semana está sujeito a influências negativas e
deve agir com todo o cuidado. É mais adequado preparar mudanças do que
efetuá-las. Falta pouco para obter uma promoção ou resposta, no âmbito
profissional. Na saúde cuide um pouco mais e melhor de si.

Aquário de 21/01 a 19/02 -.No plano afetivo: Pode ter êxito sentimental,
evite falta de confiança ou pensar continuamente em acontecimentos
negativos recentes. Saia e divirta-se, dê novo impulso à sua vida social e
afetiva. No plano profissional e material: A semana não é uniforme e inicia-
se com alguns impasses ou mesmo quebras de motivação ou criatividade,
mas subitamente passará a ter sucesso profissional e contrapartidas
econômicas. Na saúde movimente-se bastante, energia vai gerar energia.

Peixes de 20/02 a 20/03 - No plano afetivo: Poderá ter o retorno de
algumas atitudes ou gestos do passado, seja no sentido negativo ou positivo,
no entanto, ainda está a tempo de fazer as alterações necessárias com
vista à estabilidade emocional. Aposte em atitudes otimistas. Pode surgir
uma oportunidade profissional que trará melhorias principalmente no setor
financeiro, discuta e acerte pormenores e não receie arriscar. Na saúde
estão favorecidas as convalescenças e as recuperações.

Emater realiza inspeção de
pulverizadores e orienta sobre

eficiência na aplicação
Como forma de contribuir com a

aplicação adequada e eficiente de produtos
químicos, a Emater tem realizado visitas
para inspeção de pulverizadores agrícolas.
Na região de Santa Rosa a meta é realizar
a inspeção de pelo menos 60 pulverizadores
em 15 municípios até o final de junho. As
inspeções em pulverizadores que estão sendo
realizados na região têm constatado que até
mesmo em conjuntos novos pode ocorrer
diferenciação de vazão entre as pontas.

As ações estão em consonância com
as Instruções Normativas 05, 06, 08 e 09/
2019 da Seapdr, que apresentam

recomendações em relação aos agrotóxicos
hormonais. A IN 06, por exemplo, prevê
que a aplicação de agrotóxicos hormonais
somente pode ser realizada por aplicador
devidamente cadastrado no Cadastro
Estadual de Aplicadores de Agrotóxicos.
Para ser inserido neste cadastro, o aplicador
deve ter participado de curso de boas
práticas agrícolas na aplicação de
agrotóxicos, num total de 16 horas, sendo
que uma das práticas previstas é
justamente a aplicação correta, com a
inspeção de pulverizadores, etapa que está
sendo realizada pela Emater/RS-Ascar.  
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OPORTUNIDADEOPORTUNIDADEOPORTUNIDADEOPORTUNIDADEOPORTUNIDADE

Aluga-se Sala Comercial com 467m², em
ótima localização, no centro de Horizontina.

Prédio com placas de energia solar instaladas.

Tratar pelo fone 055 9 8444-2000

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
MUNICÍPIO DE HORIZONTINA/ RS

O Município de HORIZONTINA/RS torna
público aos interessados que realizará licitação
na modalidade: CHAMADA PÚBLICA 02/
2021 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, OBJETO: COMPRA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O
ATENDIMENTO DE TODOS OS ALUNOS
DO MUNICÍPIO DE HORIZONTINA.
PERÍODO: 05 de Julho de 2021 a 26 de
Julho de 2021, junto ao Setor de Licitação, das
7h45min às 12h e das 13h30min às 17h15min.
ABERTURA: Às 09h00min do dia 27 de Julho
de 2021. O edital encontra-se disponível no site
https://horizontina.atende.net. Maiores
informações poderão ser obtidas junto ao Setor
de Licitações, sito à Balduíno Schneider, 375, pelo
fone (55) 3537-7510, ou ainda pelo e-mail
licita@horizontina.rs.gov.br. Jones Jehn da
Cunha, Prefeito Municipal.

Em jogo de 13 gols, Horizontina
Futsal vence a segunda partida

consecutiva no Gauchão de Futsal

Os artilheiros estavam afiados em uma noite
gelada na cidade de Horizontina. Foram 13 gols
marcados no confronto entre Horizontina Futsal e a
Afucs, da cidade de Seberi. A partida deveria ter sido
disputada no último sábado, porém a umidade na
quadra obrigou a transferência de data. O jogo,
disputado na noite desta terça-feira, dia 29, terminou
com vitória do Horizontina, pelo placar de 7 a 6.

Os visitantes saíram na frente do placar, mas o
Horizontina Futsal reagiu e virou a partida. Os gols
do Horizontina foram marcados por Teves (04),
Maicon, Endre e Catatau. A Afucs marcou com Mayk
(03), Cunha, Pitoco e Buguinha.

Com a vitória, o Horizontina Futsal subiu uma
posição na tabela de classificação do Grupo A e
encerrou a rodada na 4ª colocação. Na próxima terça-
feira, dia 06, viaja à Marau para enfrentar a AMF.

Confira a classificação do Grupo
P EQUIPE PTS V E D

1  Lagoa EC 15 5 0 0

2  Atlântico 10 3 1 0

3  APFF 7 2 1 1

4  Horizontina 7 2 1 1

5  AFUCS 7 2 1 1

6  AEU 6 2 0 3

7  AVF 3 1 0 3

8  AMF 1 0 1 2

9  SERCESA 1 0 1 3

10  SASE 0 0 0 3

CONCURSO PÚBLICO 01/2021 -
EXTRATO DO EDITAL 001-A/2021

O Município de Horizontina/RS
TORNA PÚBLICA, por meio deste extrato, a
retificação do Edital de Abertura das
Inscrições. Consulte o edital completo no
Painel de Publicações da Prefeitura Municipal
e nos sites horizontina.atende.net e
www.objetivas.com.br.

Jones Jehn da Cunha
Prefeito Municipal.
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RGE anuncia continuação de programa que beneficia hospitais

“É preciso fortalecer o cooperativismo”,
destaca presidente da Unitec

Neste sábado, 3 de julho, é celebrado o Dia
Internacional das Cooperativas. Com o tema
‘Reconstruir melhor juntos’, a data visa
aumentar a conscientização das cooperativas
e promover as ideias do movimento de
solidariedade internacional, eficiência
econômica, igualdade e paz mundial. Nesse
dia, a sociedade como um todo pode aprender
sobre a contribuição das cooperativas para um
futuro justo para todos.

“A construção do cooperativismo é um
grande desafio para todos. Nos faz pensar e
agir sobre esta forma de desenvolvimento que
ocorre a partir do coletivo”, afirma o presidente
da Cooperativa de Trabalho dos Técnicos do
Noroeste do Rio Grande do Sul (Unitec),
Marcelino Colla.

O líder cooperativista explica que as ações
da Unitec vêm ao encontro dos associados:
“Por meio da construção do trabalho coletivo
e demanda de serviço, oportunizamos o
desempenho das atividades profissionais,
aliando ao cliente que contrata os serviços.
Este tripé é fundamental, porque só mantemos
a cooperativa se tivermos o associado e ele
prestar um bom serviço. Então, é necessário
uma boa e grande sintonia para isso ter
seguimento.”

Nesta caminhada de mais de duas décadas,
Colla revela que o perfil do profissional que
vem para se associar mudou. “Nestes 25 anos
as coisas mudaram bastante: cenário, formas
de trabalhar e os profissionais. O momento é
desafiador e, assim como em qualquer época,
é preciso fortalecer o cooperativismo, este

modelo de negócios tão importante e que
cresce em todas as áreas”, finaliza.

Em evento virtual na manhã dessa quarta-feira
(30/6), com a presença do governador Eduardo Leite,
a RGE anunciou a continuação do Programa RGE
nos Hospitais. Lançado em janeiro de 2020, a
iniciativa já investiu R$ 26,6 milhões em obras
concluídas em 53 hospitais públicos e filantrópicos.
Segundo a própria empresa, é o maior investimento
registrado no Rio Grande do Sul em energia solar
fotovoltaica.

“Que bom estarmos reunidos para celebrar e
publicizar os muito bons resultados deste programa.
Uma iniciativa com benefícios econômicos para toda
a sociedade, com redução de custos e também com
aumento da capacidade de investimento numa área
tão sensível que é a saúde, mas que também reforça
a questão da sustentabilidade, de reduzirmos o nosso
impacto sobre o planeta em benefício das futuras
gerações e de todos os seres vivos. O programa foi
lançado antes da pandemia, mas agora se torna ainda
mais relevante por todas as dificuldades que estamos
vivendo”, destacou o governador.

Durante a cerimônia, o diretor-presidente da
RGE, Marco Antônio Villela de Abreu, anunciou que
o objetivo é, a partir de agora, beneficiar mais de
cem instituições gaúchas.

“Com os 53 hospitais com obras já concluídas,
teremos uma economia de R$ 8 milhões ao ano, que
poderá ser utilizada em benefícios da comunidade –
ampliação de leitos, aquisição de novos equipamentos

e aumento do corpo clínico. Outros 56 seguem em
reforma e devem ser concluídos até o início de 2022.
Mas não iremos parar por aqui, queremos seguir e
contribuir cada vez mais com os gaúchos”, afirmou
Abreu.

O Programa RGE nos Hospitais conta com três
frentes de trabalho: ações de eficiência energética,

que disponibiliza instalação de usinas fotovoltaicas e
troca de lâmpadas com tecnologia mais eficiente, o
que tem ajudado para uma economia média estimada
de 30% nas contas de energia elétrica dos hospitais;
investimentos em infraestrutura e humanização do
atendimento hospitalar; e doações em conta de
energia para hospitais públicos e filantrópicos.

‘O que conquistei em minha
vida profissional foi em
conjunto com a Unitec’

Pedro Paulo Klein, de Horizontina,
também sócio fundador da Unitec, construiu
sua história profissional dentro do sistema
cooperativo. Sua trajetória profissional
começou em 1987, quando começou a
trabalhar na Cotrimaio de Doutor Maurício
Cardoso. No ano seguinte, após fazer o curso
de inseminação artificial, passou a atuar na
área.

Em 1996, fazendo parte do grupo de
fundadores da Unitec, Klein deu continuidade
às inseminações, mas de forma autônoma,
atendendo produtores dos municípios de
Doutor Maurício Cardoso, Horizontina, Três
de Maio e Tucunduva, que permanecem até
hoje em sua rota.

Klein relembra que o início não foi fácil.
“A seriedade com que a Unitec foi conduzida
desde o início foi essencial. A definição da
região de trabalho de cada um, organizando
as atividades, foi muito importante, e isso
permanece até hoje”, acrescenta.

“O que conquistei em minha vida
profissional foi em conjunto com a Unitec.
Desejo que a cooperativa siga crescendo,
sendo bem conduzida, sempre pensando no
grupo, como sempre foi. Estou muito satisfeito
com o trabalho que realizado e com a Unitec”,
acrescentou Klein.
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Governador sanciona decreto de auxílio
emergencial a profissionais da cultura e do esporte

O governador Eduardo Leite assinou,
nesta quinta-feira (30/6), o decreto que
cria o auxílio emergencial para
profissionais do esporte e da cultura do
Rio Grande do Sul. Os recursos são
oriundos do Fundo Estadual de Incentivo
ao Esporte (Pró-Esporte), do Fundo de
Apoio à Cultura (FAC) e de convênios
com prefeituras.

Cerca de 7,7 mil profissionais do
esporte serão beneficiados com um
auxílio de R$ 800, sendo que R$ 600, o
equivalente a 75% do valor, resulta de
repasse da Secretaria de Esporte e
Lazer e R$ 200, das prefeituras.

As prefeituras que tiverem interesse na
parceria deverão se cadastrar no
site esporte.rs.gov.br/auxilio-emergencial 


